ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE

Ερευνητικό Δυναμικό
Περιφέρειες της Γνώσης
Ειδικό Πρόγραμμα “Ικανότητες”, 7ο ΠΠ
Ελένη Καλδούδη
Επίκουρος Καθηγήτρια ΔΠΘ
Εμπειρογνώμονας

Ξάνθη, 16 Απριλίου
Αλεξανδρούπολη, 17 Απριλίου

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ (CAPACITIES)
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΣΗΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΣΥΝΟΧΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ (CAPACITIES)
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΣΗΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΣΥΝΟΧΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ (CAPACITIES)
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ
REGIONS OF KNOWLEDGE (ROK)
RESEARCH POTENTIAL (REGPOT)
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΣΥΝΟΧΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Ερευνητικό Δυναμικό
Στόχος - Προϋπολογισμός
Στόχος:
ενίσχυση άριστων ερευνητικών ομάδων σε περιφέρειες
σύγκλισης/απόκεντρες περιφέρειες της Ευρώπης
Συμμετοχή:
μεμονωμένες ερευνητικές ομάδες (“single proposer” calls)
από περιφέρειες σύγκλισης/απόκεντρες περιφέρειες

Περιφέρειες σύγκλισης στην Ελλάδα: όλη η χώρα εκτός από Στερεά
Ελλάδα και Νότιο Αιγαίο (η Αττική είναι επιλέξιμη)
Συνολικός προϋπολογισμός: 340 εκατ. ευρώ (2007-2013)




Προϋπολογισμός ανά έργο:
μπορεί να υπερβεί το 1 εκατ. ευρώ για 3 έτη
Έως 100% χρηματοδότηση των επιλέξιμων δαπανών
(έργα συντονισμού και στήριξης)

Ερευνητικό Δυναμικό
Θέματα - Δράσεις
θεματικά πεδία: όλα τα θεματικά πεδία του 7ου ΠΠ
επιλέξιμες δράσεις για την ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού,
υποδομών, δικτύωσης, αναγνωρισιμότητας:


ανταλλαγές προσωπικού με άλλες ερευνητικές ομάδες της ΕΕ
(ανταλλαγή εμπειρίας, τεχνογνωσίας)



πρόσληψη έμπειρων ερευνητών από άλλες χώρες
(έμφαση σε επαναπατρισμό)



απόκτηση/ανάπτυξη εξοπλισμού



διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων εργασίας, κ.ά.



δράσεις ενημέρωσης



αξιολόγηση ερευνητικής ομάδας από εμπειρογνώμονες της ΕΕ.

Ερευνητικό Δυναμικό
Προσκλήσεις 2007-2008

Προσκλήσεις 2007:


ενίσχυση άριστων ερευνητικών ομάδων:
η Ελλάδα 1η χώρα σε αριθμό εγκεκριμένων προτάσεων
(ποσοστό επιτυχίας ΕΕ: 23/258 έργα,
ποσοστό επιτυχίας Ελλάδας: 6/27 έργα)



συνεργασία με χώρες από τα Δυτικά Βαλκάνια
(ειδική πρόσκληση διεθνούς συνεργασίας): ελληνική
συμμετοχή σε 3 έργα (από σύνολο 11 έργων που
χρηματοδοτήθηκαν)

Προσκλήσεις 2008:


καταληκτική ημερομηνία: 14 Μαρτίου



σημαντική αύξηση υποβολής προτάσεων
(αποτελέσματα Μάιο/Ιούνιο)

Ερευνητικό Δυναμικό
Προσκλήσεις 2009


αναμένονται πριν το τέλος του 2008



πιθανή αύξηση του προϋπολογισμού ανά έργο και υποβολή μίας
πρότασης ανά ινστιτούτο/τμήμα



πιθανή προκήρυξη για συνεργασία με χώρες της Μεσογείου



υποβάλλουν μόνο οι περιφέρειες σύγκλισης, μικρότερος
ανταγωνισμός



ευέλικτα έργα: μόνο ένας οργανισμός, έως 100% χρηματοδότηση



σημαντικός προϋπολογισμός για αγορά/αναβάθμιση εξοπλισμού
αλλά,



περιορισμένος προϋπολογισμός προγράμματος
(χρηματοδοτούνται λίγες προτάσεις)



δράση στήριξης, δεν χρηματοδοτούνται ερευνητικές δράσεις

Περιφέρειες Γνώσης
Στόχος - Προϋπολογισμός

στόχος: συνεργασία επιστημονικών οργανισμών - επιχειρήσεων τοπικής αυτοδιοίκησης για περιφερειακή ανάπτυξη με βάση την
έρευνα
ερευνητικό cluster (triplex): ένας ερευνητικός οργανισμός, ένας
φορέας τοπικής αυτοδιοίκησης και μία επιχείρηση από την ίδια
γεωγραφική περιφέρεια (συντονιστής: τοπική αυτοδιοίκηση)
άλλοι φορείς (επιμελητήρια, τράπεζες, σύμβουλοι, φορείς
μεταφοράς καινοτομίας, οργανισμοί από άλλες γεωγραφικές
περιφέρειες, κ.ά.) μπορούν να συμμετέχουν, εφόσον είναι
απαραίτητο, επιπλέον του “triplex”
προϋπολογισμός: 126 εκατ. ευρώ (2007-2013)

Περιφέρειες Γνώσης
Προκηρύξεις

δύο προκηρύξεις ανά έτος:


διακρατική συνεργασία ερευνητικών clusters (1 εκατ. € για 3 έτη)



δημιουργία νέου (εθνικού) cluster (0,2 εκατ. ευρώ για 2 έτη)



διαφορετικά θεματικά πεδία κάθε χρόνο

επιλέξιμες δράσεις:


ανάλυση αναγκών, καθοδήγηση από έμπειρες συσπειρώσεις,
δικτύωση-συνεργασία, εκτίμηση αναγκών τοπικών επιχειρήσεων,
αξιολόγηση προσφοράς-ζήτησης τεχνολογίας, SWOT ανάλυση, κ.ά.



ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης διακρατικής/διασυνοριακής συνεργασίας
(η υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης δεν χρηματοδοτείται)



δράσεις προβολής και ενημέρωσης
έως 100% χρηματοδότηση των επιλέξιμων δαπανών

(έργα συντονισμού και στήριξης)

Περιφέρειες Γνώσης
Προσκλήσεις 2007-2008
προσκλήσεις 2007:

￭ θεματικά πεδία:

α) έρευνα και μικρομεσαίες επιχειρήσεις
β) έρευνα και αγροτικές οικονομίες

￭ χρηματοδότηση 11 διακρατικών και 5 εθνικών clusters

￭ ελληνική συμμετοχή σε 3 διακρατικά clusters (συντονιστής σε 1)
προσκλήσεις 2008:


θεματικά πεδία:

α) αξιοποίηση των ερευνητικών υποδομών
για περιφερειακή ανάπτυξη
β) περιφερειακές δράσεις για τη μείωση των
εκπομπών CO2

￭ Καταληκτική ημερομηνία: 14 Μαρτίου (αποτελέσματα Μάιο/Ιούνιο)

Περιφέρειες Γνώσης
Προσκλήσεις 2009



θεματικά πεδία: βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων και του
φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (διαχείριση
υδατικών πόρων, δασών, εδάφους και αποβλήτων)



ανακοίνωση προκηρύξεων πριν το τέλος του 2008



πιθανή αύξηση του προϋπολογισμού ανά έργο και των
συμμετεχόντων στα διακρατικά clusters
(υποχρεωτικά 3 -αντί για 2- clusters)

Πληροφορίες-Επικοινωνία
Ομάδα Εθνικών Εκπροσώπων:
Α. Τζες (Αν. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών)

Α. Σπηλιώτη (Δρ., Δ/ντρια Σχεδιασμού & Προγραμματισμού, ΓΓΕΤ )
Ε. Καλδούδη (Επικ. Καθηγ., Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης)
Γ. Συμεωνίδης (Προϊστάμενος, Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία)
Γ. Αϋφαντοπούλου (Δρ. Ερευν. Γ', Ινστιτούτο Μεταφορών, ΕΚΕΤΑ)
Εθνικό Σημείο Επαφής (EΣE) – National Contact Point (NCP) :
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Γεωργία Τζένου
τηλ.: 210 7273965
email: tzenou@ekt.gr

Χρήσιμες Διευθύνσεις
Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)
http://www.ekt.gr/fp7/
Δικτυακός τόπος ΕΕ για Έρευνα και Ανάπτυξη (CORDIS)
http://cordis.europa.eu/fp7/
Ευρωπαϊκό Δίκτυο ΕΣΕ για REGPOT (συντονιστής: Ελλάδα):
www.respotnet.eu (online τον Ιούνιο)
Ευρωπαϊκό Δίκτυο ΕΣΕ για ROK
www.transregncp.eu (online τον Ιούνιο)

